
INGENIØR’NE er en rådgivende ingeniørvirksomhed grundlagt i Esbjerg i 1972. På baggrund af den positive udvikling og 
efterspørgsel, virksomheden oplever fra hele landet, er antallet af kontorer blevet øget. I foråret 2019 etablerede INGENIØR’NE 
en afdeling i Aarhus, som sammen med afdelingerne i Kolding, Odense og hovedkontoret i Esbjerg udgør et stærkt INGENIØR’NE. 
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Siden 2014 har INGENIØR’NE oplevet en markant 
vækst. Virksomheden har nu godt 125 medarbejdere 
fordelt på fire lokationer, Esbjerg, Kolding, Odense og 
Aarhus. Den positive udvikling ser ud til at fortsætte.

INGENIØR’NE oplever efterspørgsel efter rådgivning i 
hele landet. 

- Vi har aktuelt ikke planer om at etablere flere kontor-
er, men det er vigtigt for os at være tæt på kunderne. 
Det var drivkraften bag, at vi etablerede kontoret i 
Aarhus, siger John Andresen, direktør og partner hos 
INGENIØR’NE. 

Han fortsætter: - Vi er blevet taget rigtig godt imod af 
Aarhus, og vi ser yderst positive perspektiver i vores 
tilstedeværelse i Aarhus og det midtjyske. Opgaverne 
er mange og spændende, og vi har opbygget et meget 
kompetent team på kontoret.

Medarbejderteamet på kontoret i Aarhus tæller nu 
16 medarbejdere, der fordeler sig bredt på anciennitet 
og fag. Den klare ambition er, at kontoret skal vokse, 
og INGENIØR’NE ønsker at fortsætte udviklingen ved 
at bygge videre på det stærke fundament, der kende-
tegner INGENIØR’NE. 

En ny bydel bliver til
Aarhus gennemgår i disse år en udvikling fra stor by 
til storby og er en dynamo i regionens udvikling. Som 
rådgiver er det meget interessant at deltage i udviklin-
gen af de bymæssige rammer. Et eksempel er området 
omkring Søren Frichs Vej i Aarhus, hvor den gamle 
fragtmandscentral og det tidligere industriområde om-
dannes til et nyt attraktivt beboelsesområde. 

Større lejlighedsbyggerier med tilhørende parkerings-
kælder og dagligvarebutik skyder op. INGENIØR’NE 
medvirker i etableringen af den nye bydel, Åbyen, og 
er totalt involveret i seks større projekt-byggerier i 
området - flere er på tegnebrættet. 

- At være en del af det store arbejde med at etablere 
Åbyen for Raundahl & Moesby er særdeles spændende 
for os. Det gør os stolte, at vi er blevet valgt som råd-
giver på en stor del af projekterne, og det er meget 
givende for alle parter, når et godt samarbejde kan 
udvikle sig, siger Lars Svenningsen, afdelingschef på 
INGENIØR’NEs Aarhus-kontor.

Byggeaktiviteten er høj i Åbyen, og det gode sam-
arbejde med parter på tværs af byggefelter er afgøren-
de for at opnå en vellykket helhed. Et miljø med gode 
udearealer, klimaløsninger og p-kælder for samtlige 
lejlighedsbyggerier indgår som elementer i helheds-
planen for området. 

- Vi befinder os rigtig godt i det tværgående sam-
arbejde, og vi synes, det er enormt spændende at 
kunne bidrage til visionen for byudviklingen i Aarhus 
Kommune, siger Lars Svenningsen.   

Et stærkt fodfæste i Aarhus
Et lille år efter åbningen af kontoret i Aarhus, har 
INGENIØR’NE fået et stærkt fodfæste. Foruden Åbyen 
er virksomheden involveret i en række projekter.

 - Lad mig nævne, at vi deltager i at udvikle 1.050 nye 
boliger i Bindesbøll Byen i Risskov for KPC, Lærernes 
Pension og PKA. Vi står også over for nye spændende 
boligprojekter på Oluf Palme Allé for Domis samt pro-
jekter på Bytoften, Vejlby og Godsbanen i Aarhus. 
Ligeledes er vi involveret i flere opgaver inden for 
undervisnings- og sundhedsområdet – for eksempel 
opførelse af ny sterilcentral ved Regionshospitalet 
Randers, siger Lars Svenningsen. 

Stadig brug for flere kollegaer
Også før åbningen af kontoret i Aarhus havde 
INGENIØR’NE opgaver i det midtjyske og Aarhus om-
rådet, men for Lars Svenningsen er der ingen tvivl om, 
at den fysiske tilstedeværelse har bidraget til endnu 
højere aktivitet. Udviklingen fortsætter, mange spæn-
dende projekter er under forberedelse og udførelse, og 
behovet for flere dygtige kolleger varer ved. 

INGENIØR’NE’s vigtigste ressource er medarbejderne. 
At sikre det gode arbejdsmiljø er essentielt for at fast-
holde og tiltrække medarbejderne. Værdien af den 
prioritering bekræftes gennem langvarige ansættelses-
forhold. 

- Konkurrencen om dygtige medarbejdere er fremdeles 
hård. INGENIØR’NE ønsker at fastholde nærværet og 
de gode indbyrdes relationer, i takt med at vi får flere 
og flere medarbejdere. Det er vores kerneværdier, der 
gør os unikke. Det enkle og meget fundamentale værd-
isæt medvirker i høj grad til, at vi både nu og i fremtid-
en vil være i stand til at tiltrække og skabe muligheder 
for højt kvalificerede profiler. Dét fundament ønsker vi 
at bygge videre på, siger direktør John Andresen. 

Fra industriområde til nyt 
attraktivt boligområde, 

Åbyen, i Aarhus. 
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